
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  21 กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัชวาลย์ วรรณมาลา ประธานสภาฯ ชัชวาลย์ วรรณมาลา  
๒ นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สมาชิกสภา เขต 2 จ าลอง บ้านเกาะใต้  
๓ นายสมพงษ์ ศรีเรือง สมาชิกสภา เขต 1 สมพงษ์ ศรีเรือง  
๔ นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 จ านงค์ วงค์ค าเรือง  
๕ นายบุญชัย กิติกุศล สมาชิกสภา เขต 2 บุญชัย กิติกุศล  
๖ นายยงยุทธ ทิเขียว สมาชิกสภา เขต ๒ ยงยุทธ ทิเขียว  
๗ นายบุญมี ใจแข็ง สมาชิกสภา เขต ๒ บุญมี ใจแข็ง  
๘ นางนิภา ว่องไว สมาชิกสภา เขต 1 นิภา ว่องไว  
๙ นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว สมาชิกสภา เขต 1 บ าเพ็ญ ดวงแก้ว  

๑๐ นางรุ่งนภา จมภู เลขานุการสภา ฯ รุ่งนภา จมภู  
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายบุญเสริญ ฟองค า รองประธานสภา               - ลาป่วย 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรัพย์ทวี  ค ามา นายกเทศมนตรี ทรัพย์ทวี ค ามา  
๒ นายอินสอน จันทะมงคล รองนายกเทศมนตรี อินสอน จันทะมงคล  
๓ นายสุระกัน วัยภา รองนายกเทศมนตรี สุระกัน วัยภา  
๔ นายอิ่นแก้ว แก่นสาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อ่ินแก้ว แก่นสาร  
๕ นายสถาพร เสาร์แก่น เลขานุการนายกเทศมนตรี สถาพร เสาร์แก่น  
๖ นายเบญจพงศ์ ทิพย์ปัญญา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 9 เบญจพงศ์ ทิพย์ปัญญา  
๗ นายอินต่วน เรือนดวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 6 อินต่วน เรือนดวง  
๘ นายหล้า ไชยช่วง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 1 หล้า ไชยช่วง  
๙ ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  

๑๐ นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง นิศาชล ทองขาว  
๑๑ นายบุญชุม จมภู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บุญชุม จมภู  
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เลขานุการได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุม ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มาประชุม   จ านวน  10   คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่มาประชุม   จ านวน    1   คน 
- มีผู้เขา้ร่วมประชุม  จ านวน   11   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุกท่าน

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2 มี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑0  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลาอัน
สมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            1.การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี 2562 
            2.การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
               พ.ศ.2562 
                          วาระท่ี ๑ การรับหลักการ 
               การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
               พ.ศ.2562 
                          วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
               การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
               พ.ศ.2562           
                           วาระท่ี 3 การลงมติ 
             3.การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
             4.การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ.2562 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
             1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
             2.งานวันท้องถิ่นไทย 
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ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่ เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4 วันที่  28 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผมจะ

ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  9  เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน

มา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ประจ าปี 2562  
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ว่าด้วยการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละสมัยในปีนั้น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี  กระผมจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกว่าควรก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ ประจ าปี 2562 และสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ว่าควรมีกี่สมัยระยะเวลาใดบ้าง  
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ยงยุทธ ทิเขียว ผมขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ระยะเวลาการประชุมเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา
ครับ เนื่องจากมีความเหมาะสมดีแล้วครับ 
ปี 2562  สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 
             สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 
             สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 
ปี 2563  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา และระยะเวลาประจ าปี 2562 และปี 2563 
ปี 2562  สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 
             สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 
             สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 
ปี 2563  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 
กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา และ
ระยะเวลาประจ าปี 2562 และปี 2563 ตามรายละเอียดที่สมาชิกสภาเสนอมา จ านวน 
10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา และระยะเวลา
ประจ าปี 2562 และปี 2563 ตามรายละเอียดที่สมาชิกสภาเสนอมา กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
  
 2.การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖2  

               วาระท่ี ๑ รับหลักการ  
ประธานสภา ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ คณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2562 ต่อเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เพ่ือมาใช้ในการควบคุมกิจการต่าง ๆที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ รายละเอียดดังนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

 
 

หลักการ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

 

 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓                           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิก
ข้อบังคับต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕49 และให้ใช้             
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 นี้แทน                       
จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

------------------ 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบ

มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และความเห็นชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการ          
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง นับถัดจากวันที่ได้ปิดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิก  
   3.1 ข้อบังคับต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตราย                  

ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549  
 

หมวดที ่๑ บทท่ัวไป 
 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้  
 

“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕”  

“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการ
ผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น
ละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ  
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“กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิได้มุ่งกระท าเพ่ือ
การค้าด้วย           
   “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร               
การผลิต หรือการให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า  

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ สิ่งที่สร้าง

ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือเข้าใช้สอยได้  
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล            

หรือมีกลิ่นเหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะ ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน  

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง คือ  

๑.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการใน
ทางตรง   หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  
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๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย ในตลาด  
(๒) การหมัก  ฟอก ตาก     หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน

สัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
(6) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท าอ่ืนใด               

ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๘) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง  
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
                   (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ               
ที่คล้ายคลึงกัน  

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน  
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย

เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าว

หมาก น้ าตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
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(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด  

(๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย  
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดต่างๆ  
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาค ูแปง้จากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านอง

เดียวกัน  
(๔) การเก่ียวข้าว การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)  
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(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)  
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ             

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ

จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย  
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

                     (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ ของยาน

ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก         

ไม้หวาย ชานอ้อย  
(๔) การอบไม้  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
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(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือใน

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว

ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน

ท านองเดียวกัน  
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(8) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดง

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการใน ๙(๑)  
(10) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านอง

เดียวกัน  
(๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ 
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือ ตู้เกม 

                     (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
                     (๑6) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ  

(๑7) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์                  
และสิ่งแวดล้อม  

(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
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(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ

ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวท าละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์         

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                     (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  

(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง  
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
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 (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิต                 

ดอกไม้เพลิง  
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
๑๓. กิจการอื่น ๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์

ไฟฟ้า  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบ(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น              

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๗ ผู้ด าเนินกิจการตามข้อ ๕ ทั้งเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขทั่วไป เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินการ ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หมวด ๔ ดังต่อไปนี้  

 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้          
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ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมี
สถานที่ตั้งตามท่ี   เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยค านึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หรือก่อเหตุร าคาญด้วย  

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน มี
ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มี
แสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อ
ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

 (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การ ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน  

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่ง
อ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้  
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  
(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  
(๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบอาหาร การ

ปรุงอาหาร การสะสมอาหาร ส าหรับคนงานหรือผู้มาใช้บริการต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย  

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย เป็น
สัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  
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หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการป้องกันเหตุร าคาญ 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้  
-9- 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อย           หกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น  

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ท่ีปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ             
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความ สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและ           ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  

หมวด4 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะเป็นการค้า              
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ในท้าย            
เทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
(๕) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง  
(๖) เอกสารอ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนด  
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ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้          
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
เทศบัญญัตินี้  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปใน              
เทศบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ

สิทธิ์  
ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในก าหนดสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๙ โดยอนุโลม  

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย 
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับเป็นกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ที่ผู้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  
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ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล             

แม่ท่าช้าง  
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่าย   ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท า ลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 

(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตส าหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ 

ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                     

พ.ศ.๒๕๓๕ 

                              (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่
ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ ๓๐ ค าสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทาง ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง
แล้วแต่กรณี  
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ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอน ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

หมวด 6 
บทลงโทษ 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

ข้อ ๓๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้างเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และ              
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 35 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆท่ีได้ให้ไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หางดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 ที่ยังมีผลใช้อยู่ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ 36 บรรดาค าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาต
ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัตินี้และให้ด าเนินการเก่ียวกับค าขออนุญาตดังกล่าวตามเทศบัญญัตินี้ 

          ข้อ 37 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ออกตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหางดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนดของเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………… 

 

                           ( นายทรัพย์ทวี  ค ามา)  
                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง  
                   เห็นชอบ 
 
 
ลงนาม............................................ 
 
 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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เลขที่รับ……… /………                                                                                        
เลขที่…………………….  

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่............................................... .  
                                                                          วันที…่…. เดือน ……………………. พ.ศ. ………… 

 
ข้าพเจ้า………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ.............................  

อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน...................................ต าบล/แขวง………................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..........................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................ 
............................................................................................................................ ..................................................
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้างโดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า.................................................................... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่...........ต าบล......................... อ าเภอ............................ จังหวัด.............................
โทรศัพท์……………………………….โทรสาร………………………………………………….  

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)  
ใบมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ     

(กรณีมีการ มอบอ านาจ)  
อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค า ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ  
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………….…. ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                    (………………………………………………. ) 
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เลขที่รับ……… /………                                                                                        
เลขที่…………………….  

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่...............................................   
                                                                             วันที่……. เดือน..................... พ.ศ. …………… 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..อาย…………..ปี สัญชาติ.....................................  
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน....................................ต าบล/แขวง……….................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์........................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................... 
............................................................................................................................. .................................................
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้างโดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า................................................................. 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่...........ต าบล......................... อ าเภอ............................ จังหวัด..............................
โทรศัพท์……………………………….โทรสาร………………………………………………….  

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง)  
ส าเนาทะเบียนบ้าน  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ใบมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ 

(กรณีมีการมอบอ านาจ)  
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)  
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………  
อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค า ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ  
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………….…. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

                (………………………………………………. ) 
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                         -ส่วนของเจ้าหน้าที่- 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
เลขที่.................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.....................พ.ศ.. ......... 

  ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
 ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 
             1)........................................................... 
             2)........................................................... 
             3).......................................................... 
 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................ 

 
 

-ส่วนของผู้รับใบอนุญาต- 
 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
เลขที่...........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน............................พ .ศ.......................... 

   ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
 ครบ 
 ไม่ครบ  คือ 
             1)........................................................... 
             2)........................................................... 
             3).......................................................... 
 

             ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.......วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................ 

 



   -22- 
 

 
 

 
 

 
     ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่ ........เลขที่.........ปี...................  
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ชื่อ……………….……………    ……...……………..อายุ..................ปี  
สัญชาติ…………….… อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี ……….. ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………………………..  
หมู่ที่............................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต……………………………………..…………  
จังหวัด……………………..……..…..……โทรศัพท์………………………..………………โทรสาร............................................  

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท…………….……………………………….….  
ล าดับที่........................ค่าธรรมเนียม.........................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที...................................  
เลขที่...............................ลงวันที่........................เดือน.........................................พ.ศ...........................โดยใช้ชื่อ  
สถานประกอบการว่า..................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  
ก าลังเครื่องจักร..................................................แรงม้า จ านวนคนงาน..................................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่  
.........................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...................................ถนน…………………………………  
ต าบล………….…………….……………….อ าเภอ………………………………..…จังหวัด………………….…………………....……  
โทรศัพท์…………………………………………..โทรสาร.......................................................  
                     ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น 
                     ข้อ 3 หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้  
(๑)............................................................................................................................ .................  
 ............................................................................................................................. ...................  
(๒)........................................................................................................... ..................................  
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ…………………  

ออกให้ ณ วันที่........................เดือน..........................พ.ศ....................  
 

(ลายมือชื่อ)…………………………………………….. 
            (……………..……………………………….) 

                                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ค าเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ 
(มีต่อด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการ 

ในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
****************************** 

๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………….…...……………………….  
๒. ตั้งอยู่เลขที่……………...หมู่ที่…….……..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..…ต าบล………….……………..  
อ าเภอ………………………..…….……จังหวัด…………………..…………..……..โทรศัพท์……………………….…………………….  
อยู่ในผังเมืองรวมประเภท ……………………………………เป็นอาคารประเภท.........................................................  
๓. ชื่อผู้ประกอบการ……………………………………………………………..…………………………………  
๔. ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ  
( ) ห่างจากชุมชน ………………………………….เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดชุมชน  
( ) ห่างจากวัด ……………………….……………..เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดวัด  
( ) ห่างจากศาสนสถาน .……………..……….…เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดศาสนสถาน  
( ) ห่างจากโรงเรียน….……………………………เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดโรงเรียน  
( ) ห่างจากโรงพยาบาล………………………….เมตร   ( ) ไม่อยู่ติดกับโรงพยาบาล  
( ) ห่างจากสถานที่อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………….  
๕. อาคารได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

( ) ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว    ( ) ยังไม่ได้รับการอนุญาต  
ประเภท …………………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………..……….…………ลงวันที่ ………………..…….....……….  
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต…………………………………………………………………..………………………..……………………  

ประเภท …………………….…..…..เลขที่ใบอนุญาต…………….………..………ลงวันที่ ……………….……...........  
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต………………………………………..………….…………………………….……………………………  
๖. บันไดหนีไฟ  

( ) มี ( ) ไม่มี  ( ) อาคารที่ไม่ต้องมีทางหนีไฟ  
๗. ป้ายบอกทางฉุกเฉิน   ( ) มี  ( ) ไม่มี  
๘. ไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน  ( ) มี  ( ) ไม่มี  
๙. ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

( ) มี  ( ) ไม่มี  
๑๐.ห้องน้ า ห้องส้วม จ านวนห้องน้ า……………………………….จ านวนห้องส้วม…………………………………  

( ) เพียงพอ  ( ) ไม่เพียงพอ  
๑๑.มีสารเคมี วัตถุอันตรายต่อสุขภาพ  

( ) มี   ( ) ไม่มี  
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ  

จ านวนภาชนะรองรับ…………………… ( ) เพียงพอ ( ) ไม่เพียงพอ  
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย ( ) ไม่มี  
( ) มี ระบุชนิด……………………………………………………………………………………………….  
การก าจัดโดยวิธี…………………………………………………………………………….…………………… 
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๑๔. การปอ้งกันและก าจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค  
( ) ไม่มี  
( ) มี ด าเนินการโดย ……………………………………………………………………………………….  

๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม
อาหารส าหรับคนงาน  

( ) ไม่มี  
( ) มี ด าเนินการโดย……………………………………….……………………………………………..  

๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  
( ) เป็นระเบียบ ( ) ไม่เป็นระเบียบ  

๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
( ) ไม่มี  
( ) มี ชนิด……………………………………………………………………  

๑๘. การปอ้งกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง  ( ) มี ( ) ไม่มี  
๑๙. การปอ้งกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ( ) มี ( ) ไม่มี  
๒๐. ความเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...  
 

ลงชื่อ…………………….………………..เจ้าของสถานประกอบการ 
                                         (…………………………………….) 
 
                                 ลงชื่อ……………………..….………….ผู้ตรวจ 
                                        (……………………………………..)  
 
                                ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ  
                                        (………………………….………….)  
 
                                ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ  
                                        (…………………………………….)  
 
                                ลงชื่อ ……………………………………. ผู้ตรวจ  
                                        (…………………………………….)  
 
                           วันที่..................................................................... .....  
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง การควบคุมกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

รายการ ค่าธรรมเนียม/ปีละ 
ฉบับละ (บาท) 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  (บาท/ปี) 
๑) การเพาะพันธุ ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
     ๑.๑ สัตวบ์ก  
     ๑.๑.๑ จ านวนไม่เกิน ๕๐ ตัว  
     ๑.๑.๒ จ านวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว  
     ๑.๑.๓ จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๑.๔ จ านวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๑.๕ จ านวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๒ สัตวป์ีก  
     ๑.๒.๑ จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว  
     ๑.๒.๒ จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว  
     ๑.๒.๓ จ านวนเกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๒.๔ จ านวนเกิน ๑,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๒.๕ จ านวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัว  
     ๑.๓ สัตว์เลื้อยคลาน หรือ แมลง  
     ๑.๓.๑ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนไม่เกิน 100 ตัว  
     ๑.๓.๒ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  
     ๑.๓.๓ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 1,000 ตัว  
     ๑.๓.๔ การเลี้ยงแมลง  
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม  
     ๒.๑ จ านวนไม่เกิน ๒๐ ตัว  
     ๒.๒ จ านวนเกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว  
     ๒.๓ จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัว  
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทั้งนี ้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม  

 
 
๓๐๐  
๕๐๐  
๑,๐๐๐  
๓,๐๐๐  
๕,๐๐๐  
 
๓๐๐  
๕๐๐  
๘๐๐  
๑,๐๐๐  
๕,๐๐๐  
 
๑,๐๐๐  
๒,๐๐๐  
๔,๐๐๐  
๕๐๐  
 
๕๐๐  
๘๐๐  
๑,๐๐๐  
๑,๐๐๐ 

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  (บาท/ปี) 
(๑) การฆ่า หรือ ช าแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน
ตลาด  
  ๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร  
        1.2.1 ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  
        1.2.2 เกิน 20 แรงม้า  
  ๑.๓ โรงงาน กิจการละ  

 
๕๐๐  
 
๑,๐๐๐  
๒,๐๐๐  
2,000 
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(๒) การฟอกหนังสัตว ์ขนสัตว ์การสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ที่ยงัมิได้ฟอก  
  ๒.๑ โรงงาน กิจการละ  
  ๒.๒ ไม่เข้าข่ายโรงงาน  
    ๒.๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ  
    ๒.๒.๒ พื้นที่สถานประกอบการตั้งแต่ ๕๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ  
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป  
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว ์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นสถานที่จ าหนา่ย
อาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด  
  ๕.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  
  ๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลงัรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
  ๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลงัรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า  
(๖) การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระท าอ่ืนใด ต่อสัตว์หรือพืช  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
๖.๑ พื้นทีส่ถานประกอบการ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร กิจการละ  
๖.๒ พื้นทีส่ถานประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ  
๖.๓ พื้นทีส่ถานประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ  
(๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง 
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๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่
ขายการขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

(บาท/ปี) 

๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ์ได้แก ่ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะป ิน้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูด ูไตปลา 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกนั  
(3)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอื่น  
  3.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(4)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(5)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
  5.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(6)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น 
เก้ียมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
  6.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
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(7)การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตตี ้พาสตาหรือผลิตภัณฑอ่ื์นๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
   7.1 โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  
   7.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(8)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
  8.1 โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  
  8.2 โดยใช้เครื่องจักร  
        8.2.1 ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  
        8.2.2 เกิน 20 แรงม้า  
(9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว ์ 
(10)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(11)การผลิตไอศกรีม  
      11.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
      11.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(12)การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(13)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
      13.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
      13.2 โดยใช้เครื่องจักร  
              13.2.1 ก าลังแรงมา้รวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  
              13.2.2 เกิน 20 แรงม้า  
(14)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน ์น้ าส้มสายช ูข้าว
หมาก น้ าตาลเมา  
  14.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  14.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  14.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(15)การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ  
  15.1 การผลิตน้ ากลัน่  
  15.2 การผลิตน้ าบริโภค  
    15.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
    15.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
    15.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(16)การผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ าแข็ง  
  16.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  16.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  16.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(17)การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม ้
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระปอ๋ง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
  17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
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 17.2 โดยใช้เครื่องจักร  
         17.2.1 ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  
         17.2.2 เกิน 20 แรงม้า  
(18)การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋องขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
  18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  18.2 โดยใช้เครื่องจักร  
         18.2.1 ก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  
         18.2.2 เกิน 20 แรงม้า  
(19)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(20)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
  20.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  20.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  20.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(21)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(22)การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน์้ า ที่ไม่ใช่เปน็ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(23)การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(24)การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
  24.1 ก าลังเคร่ืองจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า  
  24.2 ก าลังเคร่ืองจักรเกิน 10 แรงม้า 
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4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ ์ท าความ
สะอาด 

(บาท/ปี) 

(1)การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  
  1.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(2)การผลิต บรรจุยาสีฟนั แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย  
(3)การผลิต บรรจุส าล ีผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(4)การผลิตผ้าพนัแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(5)การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ  
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5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  (บาท/ปี) 
(1)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
(2)การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
(3)การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาค ูแป้งจากพืชหรือแป้งอื่นๆ ใน
ท านองเดียวกัน  
(4)การเก่ียวข้าว สีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม  
(5)การผลิตยาสบู  
  5.1 โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร  
  5.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(6)การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
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(7)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจปุุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลติปุ๋ย  
  7.1 การผลติปุ๋ยเคม ี 
  7.2 การสะสมปุ๋ย  
        7.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
        7.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
        7.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(8)การผลิตเส้นใยจากพืช  
(9)การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  

 
1,000 
 
1,000 
1,500 
2,000 
1,000 
1,000 

6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่ (บาท/ปี) 
(1)การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร ่ 
  1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  1.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(2)การถลุงแร ่การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รบัใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(3)การกลึง เจาะ เชื่อม ต ีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
  3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
(4)การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะส ีดีบุกโครเมี่ยมนเิกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(5)การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ไดร้ับใบอนุญาตใน ๖ 
(๑)  
  5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(6)การท าเหมืองแร่สะสมแยกคัดเลือกหรือการล้างแร ่  
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7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (บาท/ปี) 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผ ุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
  1.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๒) การผลิตยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
  2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
  3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
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(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหนา่ย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย  
  4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๕) การล้าง ขัดส ีเคลือบส ีหรืออัดฉีดยานยนต ์ 
  5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี ่ 
  6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต ์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
  7.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช ์ 
  8.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  8.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  8.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
  9.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
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8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  (บาท/ปี) 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
  2.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร  
  2.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 50 ตารางเมตร  
  2.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน 100 ตารางเมตร  
  2.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
  2.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงาหรือส ีแต่งส าเรจ็สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์จากไม ้หวาย 
ชานอ้อย  
  3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
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(4)  การอบไม ้
  4.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธปู  
  5.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
  6.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตา่งๆ  
  7.1 พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
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9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   (บาท/ปี) 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
  3.1 เตียงนวดไม่เกิน 10 เตียง  
  3.2 เตียงนวดเกิน 10 เตียง แตไ่ม่เกิน 20 เตียง  
  3.3 เตียงนวดเกิน 20 เตียง แตไ่ม่เกิน 30 เตียง  
  3.4 เตียงนวดเกิน 30 เตียง  
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
  4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไวเ้พื่อให้บริการพักช่ัวคราวส าหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมคี่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  
  5.1 ห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง  
  5.2 ห้องพักเกิน 20 ห้อง แต่ไมเ่กิน 50 ห้อง  
  5.3 ห้องพักเกิน 50 ห้อง  
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(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านอง
เดียวกัน  
  6.1 ห้องพักไม่เกิน 5 ห้อง  
  6.2 ห้องพักเกิน 5 ห้อง แต่ไม่เกิน 10 ห้อง  
  6.4 ห้องพักเกิน 10 ห้อง แต่ไมเ่กิน 20 ห้อง  
  6.5 ห้องพักเกิน 20 ห้อง แต่ไมเ่กิน 30 ห้อง  
  6.6 ห้องพักเกิน 30 ห้อง แต่ไมเ่กิน 50 ห้อง  
  6.7 ห้องพักเกิน 50 ห้อง  
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๘) การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตร ีเต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
  11.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  11.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  11.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย  
  12.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  12.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  12.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
  13.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  13.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  13.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนกุ โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
  14.1 สวนสนุก  
  14.2โบว์ลิ่ง  
  14.3ตู้เกม เครื่องละ  
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร ์ 
  15.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  15.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  15.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทางการแพทย ์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม  
  17.1 พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร  
  17.2 พื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร  
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของรา่งกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผูร้ับบริการ  
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรอืรับฝากสัตว์ช่ัวคราว  
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10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  (บาท/ปี) 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าดว้ยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
  1.1 โดยใช้กี่กระตุกตั้งแต ่5 กี่ ขึ้นไป  
  1.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝา้ย นุ่น หรือใยสังเคราะห ์ 
  2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร  
  3.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรอืสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
  4.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
  5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ  
  6.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  6.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร  
  7.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสผี้าหรือสิ่งทออื่นๆ  
  8.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  8.2 โดยใช้เครื่องจักร  

 
500  
2,000  
 
500  
700  
1,000  
 
500  
1,000  
1,500  
 
500  
1,000  
1,500  
 
500  
1,000  
1,500  
 
500  
1,000  
 
300  
500  
1,000  
 
500  
1,000  

 
 
 



-35- 
 

11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  (บาท/ปี) 
(1)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลติภัณฑ์ดินเผา  
  1.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
    1.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร  
    1.1.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร  
    1.1.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
    1.1.4 พื้นทีเ่กิน 100 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
    1.1.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  1.2 โดยใช้เครื่องจักร  
    1.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
    1.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
    1.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหนิด้วยเครื่องจักร  
(3)การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต ์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
  3.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
    3.1.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
    3.1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
    3.1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  3.2 โดยใช้เครื่องจักร  
    3.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
    3.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร  
    3.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต ์หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่บด หรือย่อย
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
  4.1 จ านวนไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม  
  4.2 จ านวนเกิน 5,000 กิโลกรมั แต่ไมเ่กิน 10,000 กิโลกรัม  
  4.3 จ านวนเกิน 10,000 กิโลกรัม  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  5.1 เครื่องจักร ไม่เกิน 5 เครื่อง  
  5.2 เครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง แต่ไมเ่กิน 15 เครื่อง  
  5.3 เครื่องจักรเกิน 15 เครื่อง  
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หนิเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลติภณัฑ์ต่างๆ  
  6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร ์ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภณัฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลติกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
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(๑๑) การผลติใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์จากใยแก้ว  
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  

3,000 
2,000 

12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  (บาท/ปี) 
(๑) การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนส่งก๊าซ  
  2.1 การผลติ บรรจ ุขนส่ง  
  2.2 การสะสม  
    2.2.1 สะสมไม่เกิน 500 ลิตร  
    2.2.2 สะสมเกิน 500 ลิตร แต่ไมเ่กิน 2,000 ลิตร  
    2.2.3 สะสมเกิน 2,000 ลิตร  
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลยีมหรือผลติภณัฑ์ปโิตรเลียม  
  3.1 การผลติ กลั่น  
  3.2 การสะสมขนส่ง  
    3.2.1 น้ ามันในสถานีบริการน้ ามันประเภทท่ี 2  
    3.2.2 น้ ามันในสถานีบริการน้ ามันประเภทท่ี 3  
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นส ียกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
  5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภณัฑด์้วยยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลท์หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง  
  6.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๗) การโม ่สะสม หรือบดชัน  
  7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  7.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมส ี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถา่ยหรือฟิล์มภาพยนตร ์ 
  9.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลทห์รือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑๑) การผลติพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลงึ  
(๑๒) การผลติ หรือบรรจสุารเคมดีับเพลิง  
(๑๓) การผลติน้ าแข็งแห้ง  
(๑๔) การผลติ สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
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(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

4,000 
2,000 
1,500 

13.กิจการอื่นๆ (บาท/ปี) 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจกัร  
  1.1 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณไ์ฟฟ้า  
  2.1 การผลติ  
  2.2 การซ่อม  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
  3.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  3.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
  4.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  
  4.2 การถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวตัถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
  5.1 พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  
  5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้  
  6.1 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
  6.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลติภณัฑ์
ใหม ่ 
  7.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  7.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๘) การพิมพ ์เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจหุีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคมุป้องกันและก าจดัแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
(๑๒) การผลติสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลติภณัฑ์จากยาง  
  12.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  12.2 โดยใช้เครื่องจักร  
(๑๓) การผลติ สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
  13.1 การผลิต  
  13.2 การสะสมหรือขนส่ง 
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ที ่ชม  ๘67๐1/                                                                      ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
                                                                                          111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง 
                                                                                          จ.เชียงใหม่  50230 
  
                                                                  วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ..................  
 
เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ  
เรียน ..................................................................  
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ ........... ลงวนัที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ …………………………….  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น  
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้  

1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................   
3. ..........................................................................................................................  
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการ

พิจารณาการอนุญาตต่อไป  
 
 

                ขอแสดงความนับถือ  
 
 

(………………….……………….)  
                                                          ต าแหน่ง ………………………………………………........  

               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ส านักปลัดเทศบาล                            
โทรศัพท์ 053-442080                         
Facebook :เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล    บริการเพือ่ประชาชน” 
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                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                    โทร. 

ที ่ชม 86701/...................         วันที่ ..............................................  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต  
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………..
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่ ....................... ลงวันที่ ........................................................ นั้น  

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ
บ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า  

( ) ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น  
( ) ไม่ครบ ดังนี้  

1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
3. .............................................................................................  

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า ( ) สมควรอนุญาต  
( ) สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้  

1. ......................................................................................  
2. ......................................................................................  
3. ......................................................................................  

( ) ไม่สมควรอนุญาต  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  

(..........................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................  

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที ่ชม ๘67๐1/                                                                       ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
                                                                                          111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง 
                                                                                          จ.เชียงใหม่ 50230 
  
                                                                  วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ..................  
 
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ............................................................  
เรียน ..................................................................  
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที ่................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น  

เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้  

1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................   
3. ..........................................................................................................................  
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่

............................................ และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(………………….……………….) 
ต าแหน่ง ………………………………………………........ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ส านักปลัดเทศบาล                             
โทรฯ053-442080                                                  
Facebook :เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล    บริการเพือ่ประชาชน” 
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ที ่ชม ๘67๐1/                                                                       ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
                                                                                          111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง 
                                                                                          จ.เชียงใหม่ 50230 
                                                                                            
                                                                  วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ..................  
 
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ ...............................................................................  
เรียน ..................................................................  
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที ่................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น  

บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้  

ทัง้นี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย  

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(………………….……………….) 
ต าแหน่ง ………………………………………………........ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

ส านักปลัดเทศบาล                           
โทรฯ053-442080        
Facebook :เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   
 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล    บริการเพือ่ประชาชน” 
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ที ่ชม ๘67๐1/                                                                       ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  
                                                                                          111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง 
                                                                                          จ.เชียงใหม่  50230 
                                                                  วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ..................  
เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
เรียน ..................................................................  
อ้างถึง 1. ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ ......... ลงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .......  

2.หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............. ลว .............  
ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………  

และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้  

1. ..........................................................................................................................   
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................   
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้  

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ
ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(………………….……………….) 
ต าแหน่ง ………………………………………………........ 

     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ส านักปลัดเทศบาล                            
โทรฯ053-442080                                                  
Facebook :เทศบาลต าบลแม่ทา่ช้าง   

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล    บริการเพือ่ประชาชน” 
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นายกเทศมนตรี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ เพ่ือที่จะได้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกได้แจ้งถึงรายละเอียดหลักการและเหตุผลความจ าเป็นของร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ต่อสภาแล้วนั้น มี
สมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดจะอภิปรายซักถามแล้ว ถือว่าทุกท่าน

เข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัตินี้ตรงกัน ผมจะขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2562 ตามท่ีท่านนายกเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วมีมติเห็นชอบรับร่างหลักการเทศบัญญัติ  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ตามที่ท่านนายกเสนอ จ านวน 9 
เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับร่างหลักการเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดที่ท่านนายกเสนอมา กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาต าบลแม่ท่าช้างงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
นายจ าลอง บ้านเกาะใต ้
 

ผมนายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สท.เขต 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ผมขอเสนอให้พิจารณาทั้งสามวาระรวด
เดียวในวันนี้ครับ 

ประธานสภา ตามที่ท่าน สท.จ าลอง บ้านเกาะใต้ เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่าน
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน สท.จ าลอง บ้านเกาะใต้ เสนอให้ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วมีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว ตามที่ท่าน สท.
จ าลอง บ้านเกาะใต้ เสนอ จ านวน 9 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว ตามที่ท่าน สท.จ าลอง บ้านเกาะใต้ 
เสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

                                                               

 

      



-44- 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
                       พัก 10 นาที 
  
 การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.

2562 
             วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 

ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ในฐานะทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ว่าเหมาะสม ถูกต้องดีแล้ว
หรือไม่ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ว่าเหมาะสม ถูกต้องดีแล้ว ไม่ประสงค์แปรญัตติ ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

ประธานสภา ตามที่ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2562 ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ และพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสมดีแล้ว ให้คงไว้ตามร่างเดิม ผมจึงถือว่าผ่านการพิจารณา วาระท่ี 2 ไป 

  
 การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.

2562 
             วาระท่ี 3 การลงมติ 

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และประกาศ
ให้ประชาชนทราบต่อไป กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562 ตามที่ท่านนายกเสนอ จ านวน 9 เสียง 
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ประธานสภา หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ.2562 ตามท่ีท่านนายกเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  

พักรับประทานอาหาร 
 3.การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากมี

ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายโครงการนี้ไว้ในเทศบัญญัติ แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

        1.โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร  จ านวน  100,632  บาท 

นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพย 
วรางกูรฯ  จ านวน 1 ซุ้ม คุณลักษณะดังนี้ ท าจากไฟเบอร์กลาสประกอบด้วย กรอบรูปใส่
พระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 185 X 310 ซม. ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม. ป้ายทรงพระเจริญ 
145 ซม. พานพุ่ม สูง 95 ซม. ฐานยาว 245 X 75 ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี 
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ มท.ที่ 
0808.2/ว 1989 ลว.22 มิ.ย. 2552 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก  
1.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง จ านวน  31,632 บาท 
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพต้านยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านกอง หมู่ที่ 7 จ านวน 4,000 บาท 
4.โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น จ านวน 5,000 บาท 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน    จ านวน  20,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 100,632 บาท 
เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูรฯรัชกาลที่ 10  ตามรายละเอียดที่ท่านนายกได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น 
กรุณายกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจาก  
1.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง จ านวน  31,632 บาท 
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพต้านยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านกอง หมู่ที่ 7 จ านวน 4,000 บาท 
4.โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น จ านวน 5,000 บาท 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน   จ านวน  20,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 100,632 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร  
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10  จ านวน 9  เสียง 

ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  อนุมัติให้โอนงบประมาณจาก  
1.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง จ านวน  31,632 บาท 
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพต้านยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านกอง หมู่ที่ 7 จ านวน 4,000 บาท 
4.โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น จ านวน 5,000 บาท 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน    จ านวน  20,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 100,632 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
        2.ค่าพัดลมติดผนัง                           จ านวน  10,000  บาท 
นายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 10 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ปรับ

แรงลมได้ 3 ระดับ เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการงานของเทศบาล สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดด้วยความ
ประหยัดโดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ มท.ที่ 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิ.ย. 2552 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเหตุผล  ความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการธนาคารความดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลม
ติดผนัง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการธนาคาร
ความดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง  จ านวน 9 เสียง 
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ประธานสภา หากมีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนงบประมาณจากโครงการธนาคารความ
ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อสภาแล้วนั้น กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตผุล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง 

250,000 31,632 31,632 - 0 เน่ืองจากด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลท่ี 
10 

0 0 31,632 + 31,632 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูรฯ จ านวน 1 ซุ้ม 
คุณลักษณะดังน้ี ท าจากไฟเบอร์กลาส 
ประกอบด้วย กรอบรูปใส่พระบรมฉายา
ลักษณ์  
ขนาด 185X310 ซม.  
ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม.  
ป้ายทรงพระเจริญ 145 ซม.  
พานพุ่ม สูง 95 ซม. 
ฐานยาว 245X75 ซม. 
เป็นครุภัณฑ์ ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สามรถ
จัดหาได้ตามราคาได้ตามราคาท้องตลาด
ด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ มท.ท่ี 0808.2/ว 1989 ลว.
22 มิ.ย. 2552 
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การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพต้านยา
เสพติด 

40,000 40,000 40,000 - 0 เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการอื่น ท่ีมีความส าคัญ 
จ าเป็น เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลท่ี 
10 

31,632 31,632 40,000 + 71,632 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูรฯ จ านวน 1 
ซุ้ม คุณลักษณะดังน้ี ท าจากไฟเบอร์
กลาส ประกอบด้วย กรอบรูปใส่พระ
บรมฉายาลักษณ์  
ขนาด 185X310 ซม.  
ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม.  
ป้ายทรงพระเจริญ 145 ซม.  
พานพุ่ม สูง 95 ซม. 
ฐานยาว 245X75 ซม. 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ต่ มี ค ว า ม
จ า เป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ แ ส ดงถึ งความ
จงรักภักดี สามรถจัดหาได้ตามราคาได้
ตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด 
โด ยถื อป ฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อ  มท .ท่ี 
0808 .2/ว 1989 ลว.22  มิ .ย . 
2552 
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เคหะและชมุชน ไฟฟ้าถนน ลงทุน ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้าบ้านกอง 
หมู่ท่ี 7 

500,000 4,000 4,000 - 0 เนื่องจากก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว จ านวน 
4 9 6 ,000บ า ท  แ ล ะ มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้ง
เป็ นรายการอื่ น ท่ี ส าคัญ เร่ งด่ วน
มากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลท่ี 
10 

71,632 71,632 4,000 + 75,632 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูรฯ จ านวน 
1 ซุ้ม คุณลักษณะดังน้ี ท าจากไฟ
เบอร์กลาส ประกอบด้วย กรอบรูป
ใส่พระบรมฉายาลักษณ์  
ขนาด 185X310 ซม.  
ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม.  
ป้ายทรงพระเจริญ 145 ซม.  
พานพุ่ม สูง 95 ซม. 
ฐานยาว 245X75 ซม. 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
ม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ต่ มี ค วาม
จ าเป็นต้องใช้ เพื่ อแสดงถึ งความ
จงรักภักดี สามรถจัดหาได้ตามราคา
ได้ตามราคาท้องตลาดด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
มท.ท่ี 0808.2/ว 1989 ลว.22 
มิ.ย. 2552 
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สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการเชิดชูเกียรติสตรี
ดีเด่น 

5,000 5,000 4,000 - 0 เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการอื่น ท่ีมีความส าคัญ 
จ าเป็น เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลท่ี 
10 

75,632 75,632 5,000 + 80,632 สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูรฯ จ านวน 1 
ซุ้ม คุณลักษณะดังน้ี ท าจากไฟเบอร์
กลาส ประกอบด้วย กรอบรูปใส่พระ
บรมฉายาลักษณ์  
ขนาด 185X310 ซม.  
ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม.  
ป้ายทรงพระเจริญ 145 ซม.  
พานพุ่ม สูง 95 ซม. 
ฐานยาว 245X75 ซม. 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ต่ มี ค ว า ม
จ า เป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ แ ส ดงถึ งความ
จงรักภักดี สามรถจัดหาได้ตามราคาได้
ตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด 
โด ยถื อป ฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อ  มท .ท่ี 
0808 .2/ว 1989 ลว.22  มิ .ย . 
2552 
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สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 - 0 เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการอื่น ท่ีมีความส าคัญ 
จ าเป็น เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ รัชกาลท่ี 
10 

80,632 80,632 20,000 + 100,632 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูรฯ จ านวน 1 
ซุ้ม คุณลักษณะดังน้ี ท าจากไฟเบอร์
กลาส ประกอบด้วย กรอบรูปใส่พระ
บรมฉายาลักษณ์  
ขนาด 185X310 ซม.  
ครุฑ ขนาดสูง 45 ซม.  
ป้ายทรงพระเจริญ 145 ซม.  
พานพุ่ม สูง 95 ซม. 
ฐานยาว 245X75 ซม. 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกบัญชีราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ต่ มี ค ว า ม
จ า เป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ แ ส ดงถึ งความ
จงรักภักดี สามรถจัดหาได้ตามราคาได้
ตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด 
โด ยถื อป ฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อ  มท .ท่ี 
0808 .2/ว 1989 ลว.22  มิ .ย . 
2552 
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สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการธนาคารความดี 10,000 10,000 10,000 - 0 เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการอื่น ท่ีมีความส าคัญ 
จ าเป็น เร่งด่วนมากกว่า 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ค่าพัดลมติดผนัง 0 0 10,000 + 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 
จ านวน 10 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
16 น้ิว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ เป็น
ครุภัณ ฑ์ ท่ี ตั้ งจ่ ายนอกบัญ ชี ราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ต่ มี ค ว า ม
จ า เป็ น ต้ อ ง ใช้ ใน กิ จ ก ารงานข อ ง
เทศบาล สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดด้วยความประหยัดโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ มท. ท่ี 0808.2/ว 
1989 ลว. 22 มิ.ย. 2552 
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 4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ในแผนงานบริหารทั่วไป หมวดงบลงทุน ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอให้สภาท้องถิ่ นพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้ 
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ครั้งท่ี แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรหสั
บัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 
งบ ล ง ทุ น  (ค รุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) 
1.ค่าจัดซื้อรถรางล้อยาง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 20  
ที่น่ัง 

 
 

 
490,000 

 
 
 
1.ค่าจดัซื้อรถรางล้อยางขนาดไมน่้อยกว่า 20 ท่ีนั่ง 
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด  ขนาด  
2,438  CC. 
2.เชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน 91 แกส๊โซฮอล์  91,95 
(ขนาดถังความจุ 40 ลิตร) 
3.ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง 
4.ระบบเบรก ท างานด้วยระบบไฮโดร พร้อมหม้อลมช่วย
เบรก/แบบล้อหน้าเป็นดิสกเ์บรกและล้อหลังเป็นดรัมเบรก  
ติดตั้งเบรกมือ 
5.ระบบเกียร์ เกียร์อตัโนมตัิ 4 จังหวะ พร้อมเกียร์ถอย
หลัง 
6.ล้อและยาง กระทะล้อ R15 พร้อมยางใหม ่
7.โครงสร้างตัวถัง โครงสรา้งตัวถังเป็นตามแบบท่ี
ก าหนดให้ในประกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  25  ที่น่ัง 
    -โครงหลังคาเป็นแบบเหล็กข้ึนรูปกันฉนวนความร้อน
พร้อมบุภายในด้วยฝาไม้อัด 
    -พื้นอลูมิเนียมแบบลายกันลื่นรวมลาย ความหนาไม่
น้อยกว่า 2 มม. 

 
 
 
1.ค่าจดัซื้อรถรางล้อยางขนาดไมน่้อยกว่า 20 ท่ีนั่ง 
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด  ขนาด  
2,438  CC. 
2.เชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน 91 แกส๊โซฮอล์  91,95 
(ขนาดถังความจุ 40 ลิตร) 
3.ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง 
4.ระบบเบรก ท างานด้วยระบบไฮโดร พร้อมหม้อลมช่วย
เบรก/แบบล้อหน้าเป็นดิสกเ็บรกและล้อหลังเป็นดรัมเบรก  
ติดตั้งเบรกมือ 
5.ระบบเกียร์ เกียร์อตัโนมตัิ 4 จังหวะ พร้อมเกียร์ถอย
หลัง 
6.ล้อและยาง กระทะล้อ R15 พร้อมยางใหม ่
7.โครงสร้างตัวถัง โครงสรา้งตัวถังเป็นตามแบบท่ีก าหนด 
ขนาดไม่น้อยกว่า  20  ที่น่ัง 
    -โครงหลังคาเป็นแบบเหล็กข้ึนรูปกันฉนวนความร้อน
พร้อมบุภายในด้วยฝาไม้อัด 
    -พื้นอลูมิเนียมแบบลายกันลื่นรวมลาย ความหนาไม่
น้อยกว่า 2 มม. 
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ครั้งท่ี แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรหสั
บัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง หมาย
เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

           -เก้าอี้พนักงานขับรถเป็นโครงเหล็กวัสดุหุ้มเบาะที่น่ัง
เป็นหนัง PVC (สามารถเลือกสหีนงัเบาะได้) พร้อมเข็มขัด
นิรภัยเบาะคู่หน้า 
       -เก้าอี้ผูโ้ดยสารแบบมีพนักพิง ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง
หรือวัสดุหุม้เบาะที่นั่งเป็นหนัง  (สามารถเลือกสีหนังเบาะ
ได้) จ านวนที่น่ัง  25  ที่น่ัง 
       -กระจกบังลมหน้าใช้กระจกนิรภัยหนา  5  มม. 
หรืออะครลีิคหนา  4  มม. 
       -ติดตั้งอุปกรณ์กันฝนเป็นพลาสติก ด้านข้าง ซ้าย-
ขวาและด้านหลัง 
       -มีทางขึ้น-ลง ส าหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่ง ซ้าย-ขวา 
หรือทางลงด้ายซ้ายฝั่งเดียว 
8.การท าสี หลังคา โครงหลังคา ตวัถัง เก้าอ้ีผู้โดยสารและ
โครงเก้าอี้ การเตรยีมผิวงาน และการเคลือบสี เป็นไปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 
9.ขนาดและมติิรถ เป็นรถยนตโ์ดยสารประกอบ ขนาด 
25 ท่ีนั่ง ตดิตั้งเก้าอี้ท่ีนั่ง 5 แถวๆละ 5 ที่น่ัง (ไมร่วมเบาะ
คู่หน้า) 
       -ความกว้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า  1.90  เมตร 
       -ความยาวของตัวรถ  ไม่น้อยกว่า  5.90  เมตร 
       -ความสูงของตัวรถ ไม่น้อยกว่า  2.00  เมตร 
10.อุปกรณ์ประกอบ ระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และ
อุปกรณ์อื่นๆเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกหรือ
ส่วนราชการอื่นตามกฎหมายก าหนด 

       -เก้าอี้พนักงานขับรถเป็นโครงเหล็กวัสดุหุ้มเบาะที่น่ัง
เป็นหนัง PVC (สามารถเลือกสหีนงัเบาะได้) พร้อมเข็มขัด
นิรภัยเบาะคู่หน้า 
       -เก้าอี้ผูโ้ดยสารแบบมีพนักพิง ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง
หรือวัสดุหุม้เบาะที่นั่งเป็นหนัง  (สามารถเลือกสีหนังเบาะ
ได้) จ านวนที่น่ัง ไม่น้อยกว่า  20  ที่น่ัง 
       -กระจกบังลมหน้าใช้กระจกนิรภัยหนา  5  มม. 
หรืออะครลีิคหนา  4  มม. 
       -ติดตั้งอุปกรณ์กันฝนเป็นพลาสติก ด้านข้าง ซ้าย-
ขวาและด้านหลัง 
       -มีทางขึ้น-ลง ส าหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่ง ซ้าย-ขวา 
หรือทางลงด้ายซ้ายฝั่งเดียว 
8.การท าสี หลังคา โครงหลังคา ตวัถัง เก้าอ้ีผู้โดยสารและ
โครงเก้าอี้ การเตรยีมผิวงาน และการเคลือบสี เป็นไปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 
9.ขนาดและมติิรถ เป็นรถยนตโ์ดยสารประกอบ ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 20 ที่น่ัง 
       -ความกว้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า  1.90  เมตร 
       -ความยาวของตัวรถ  ไม่น้อยกว่า  5.90  เมตร 
       -ความสูงของตัวรถ ไม่น้อยกว่า  2.00  เมตร 
10.อุปกรณ์ประกอบ ระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และ
อุปกรณ์อื่นๆเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกหรือ 
ส่วนราชการอื่นตามกฎหมายก าหนด 
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ครั้งท่ี แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรหสั
บัญช ี

งบประมาณ
อนุมัต ิ

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

    11.เครื่องมือและอะไหล ่  
      -แม่แรงขนาด  2.5  ตัน 
      -ประแจถอดล้อ  1  ชุด 
      -ล้อพร้อมยางอะไหล่  1  ชุด 
      -ถังดับเพลิง  1  ถัง  
      -คู่มือการบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  ชุด 
12.การรับประกัน  
-รับประกันเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกช้ินส่วนท้ังระบบ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น 
เป็นครุภณัฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ซึ่ง
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามราคาทอ้งตลาด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของการใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรงทนทาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเตมิ 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ห้วงปี 2562 หน้าที่ 132 
ล าดับที่ 16 
      

11.เครื่องมือและอะไหล ่  
      -แม่แรงขนาด  2.5  ตัน 
      -ประแจถอดล้อ  1  ชุด 
      -ล้อพร้อมยางอะไหล่  1  ชุด 
      -ถังดับเพลิง  1  ถัง  
      -คู่มือการบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  ชุด 
12.การรับประกัน  
-รับประกันเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกช้ินส่วนท้ังระบบ 
เป็นระยะเวลา 1ป ีเป็นต้น 
เป็นครุภณัฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ซึ่ง
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามราคาทอ้งตลาด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของการใช้สอยความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรงทนทาน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเตมิ 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ห้วงปี 2562 หน้าที่ 132 
ล าดับที่ 16 
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ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ หากสมาชิก

สภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา จ านวน 9 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2561  
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ตามที่กระผมนายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 
9 ด้าน ประกอบกับนโยบายการบริหารงานทั่วไป  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้าน
สังคม นโยบายด้านการเมือง  นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  นโยบายด้านสาธารณสุข  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  นโยบายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนโยบายเร่งด่วน  5  นโยบาย  
ประกอบด้วย   
                   1.ติดตั้ง wifi ทั่วทั้งต าบล 
                   2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน 
                   3.จัดหารถประชาสัมพันธ์เพื่อบริการประชาชน 
                   4.สนับสนุนการก่อตั้งสวัสดิการกองทุนชุมชน 
                   5.เตรียมพร้อมการถ่ายโอนสถานศึกษา 
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความเจริญให้กับท้องถิ่น  รวมทั้งตอบสนองปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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นายกเทศมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัด
หลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจใน
ระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับ
ที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒มาตรา๔๘ทศ วรรค ๕ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี   
       กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประจ าปี ๒๕61  ดังต่อไปนี้ 

       1.นโยบายการบริหารงานทั่วไป  จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการ
บริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และ
เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนกระจายอ านาจการตัดสินใจสั่ง
การ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร 
โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม 
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมาย 
นโยบายการบริหารงานทั่วไป มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัท าวารสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 49,000  

2 โครงการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันส าคญัของชาติ 3,861.60  

3 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 

3,235  

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 

177,580  

5 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซต์ของเทศบาล 13,500  

6 โครงการส านักงานเทศบาลปลอดยาเสพตดิ -  

7 โครงการอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมส าหรบัการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล 

28,110  

8 อุดหนุนส่วนราชการ 

- งานรัฐพิธีอ าเภอ 
- งานไม้ดอกไม้ประดับ 

70,000  

 

 

นายกเทศมนตรี  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจจะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานท าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน 
ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มาก
ขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาลสร้างความเป็น
ธรรมในการจัดเก็บภาษี 
นโยบายด้านเศรษฐกิจมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 10  โครงการ 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม ้ลดการเผา ลดหมอกควัน” 3,500  

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ 

2,500  

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ 6,500  

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและผักสวนครัวรั้ว
กินได ้

475  

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการท าและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ในระดับครัวเรือน 

2,500  

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุม่สตร ี 3,660  

7 โครงการฝึกอาชีพการท าอาหาร 5,459  

8 โครงการฝึกอาชีพด้านการท าสมุนไพรและยาเมือง 5,992  

9 โครงการฝึกอาชีพด้านงานช่างต่างๆ 7,245  

10 โครงการฝึกอาชีพด้านสิ่งประดิษฐ์ 9,660  

 

นายกเทศมนตรี  3.นโยบายด้านสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและ
คุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  สร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการคนสูงอายุ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพ่ิม
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน รณรงค์ลดอบายมุขและสิ่งเสพติด สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของชุมชน  ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาลให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ผู้น าออกก าลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬา ให้มีสวนสุขภาพ
และพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล จัดให้มีศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
นโยบายด้านสังคมมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ    
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการชมรมผูสู้งอายุประจ าเดือน 29,400  

2 โครงการส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่าช้าง 8,000  

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,748,400  

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 841,600  

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 89,000  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรีและผู้น าชุมชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นตายแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

369,860  

7 โครงการธนาคารความด ี 8,000  

 

นายกเทศมนตรี  4.นโยบายด้านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติให้สุจริตและเที่ยงธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการท างานของ
เทศบาล ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ให้ความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน ๆ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ  
นโยบายด้านการเมืองมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ    

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 10,000  

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 276  

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 

28,995  

4 โครงการประชุมประชาคมจดัท าแผนชุมชน 2,372  
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นายกเทศมนตรี  5.นโยบายด้านการศึกษาจัดให้มีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ส่งเสริมความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ส่งเสริมระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนากีฬาและ
นันทนาการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาร่างกายและ
จิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
นโยบายด้านการศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 4  โครงการ    

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศพด.ทต.
แม่ท่าช้าง 

30,352  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 17,940  

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 788,400  

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

- อาหารกลางวัน,นม ร.ร.บ้านดง 

535,040  

 

นายกเทศมนตรี  6.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขต
เทศบาล จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชน
ได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ  สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะท างานร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งโดยการเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุด
เสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น
นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวม
ทั้งสิ้น 2  โครงการ    
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเบื้องต้น 65,360  

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

11,200  

 

นายกเทศมนตรี  7.นโยบายด้านสาธารณสุขจะน าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น 
สร้างสุขภาพมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ สถานที่ออกก าลัง
กายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันโรคติดต่อ 
ควบคุมและกวดขันสถานบริการจัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ให้มี
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคภัยในชุมชน ป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งชุมชนแออัด การจัดการผังเมือง 
ให้มีการบ าบัดน้ าเสียชุมชน การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
นโยบายด้านสาธารณสุขมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  10 โครงการ   

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 720  

2 โครงการอบรมผูดู้แลผู้สูงอายุ ผู้พกิารในชุมชน (care 
giver) 

2,960  

3 โครงการบริหารจัดการแกไ้ขปัญหาขยะในพ้ืนท่ี 759,000  

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3,000  

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 14,860  

6 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

5,960  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย ์ 1,410  

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสตัว์ประจ า
หมู่บ้าน 

5,480  

9 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก 3 

Rs 
4,860  

10 เงินอุดหนุนเอกชน 
-อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 6 หมู่บ้าน 

120,000  

 

 

นายกเทศมนตรี  8.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่นถนน ไฟฟ้าสาธารณะประปาสะพานแหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า จัดท าเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
ป้ายบอกทางสถานที่ส าคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากข้ึน กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้าง สถาน
บริการน้ ามันและแก๊สหุงต้ม 
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  18  
โครงการ   
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

55,000  

2 โครงการติดตั้งกล้อง cctvระยะที ่3 520,000  

3 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

364,500  

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ า คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แม่ท่าช้าง 

83,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 109,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 62,000  

7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มบริเวณหลังศูนย์โอ
ทอป หมู่ท่ี 6 

28,500  

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

63,000  

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

72,000  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

585,000  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 ชุมชนเจรญิทรัพย์ หมู่ที่ 7 

363,931.09  

12 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 

131,000  

13 โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนสาย ชม.ถ. 204-
02 หมู่ที่ 6 

38,700  

14 โครงการขยายท่อเมนประปาชุมชนธารอิงดอย หมู่
ที่ 1 

92,500  
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

            

15 

โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่9 

85,000  

16 โครงการขยายสะพาคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่8 45,000  

17 โครงการเทลานเมรุ (ป่าช้าบ้านกอง) หมู่ที่7 97,000  

18 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า สายทาง ชม.ถ.
204-08 บ้านดง-บ้านดงหลวง หมู่ที่ 9 

10,000  

 

 

นายกเทศมนตรี  9.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการ
เผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น 
ส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานในเขตเทศบาล สนับสนุน
การข้ึนทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ  
นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 10  โครงการ   
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ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ท่าช้างคัพ 29,375  

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวยัเพื่อ
สุขภาพ 

89,990  

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์ด้านการกีฬา 

9,870  

     4 โครงการเชิดชูเกียรติครภููมิปัญญาท้องถิ่น 8,000  

5 โครงการอบรมและประกวดงานใบตอง 

(สวยดอก บายศรี ) 

9,971  

6 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 3,098  

7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่ง
โก๋น 

24,988  

8 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ( 
ด าหัวคนเฒ่า ) 

21,305  

9 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง 4,550  

10 โครงการอุ้ยสอนหลาน 2,745  
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โครงการที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายนอกเขตเทศบาล 

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย/
ผูกพัน 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายต าบลสุขภาวะตาม
แนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ (สสส.) ร่วมกับ
เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา 
- RECAP 
- TCNAP 

-  

2 โครงการกิจวิจยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

-  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
 2.งานวันท้องถิ่นไทย 
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี งานวันท้องถิ่นไทยจะจัดขึ้นในวันที่  18 มีนาคม 2562  โดยจะขึ้นเป็นประจ าทุกปี ใน

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี โดยปีนี้จะจัดขึ้นที่เทศบาลต าบลหางดง โดยภายในงานจะมี
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใน
ตอนบ่ายจะมีการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสามัคคี  ผมขอแจ้งขอความร่วมมือให้ทุก
ท่านไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่

เข้าร่วมประชุม 
          ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
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